Obec Jedlová
1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Jedlová se na svém zasedání dne 26.9.2007
usnesením
číslo 3/2007
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona
č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s
§ 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.Obec Jedlová vybírá místní poplatek ze psů.
2.Tato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatníkům povinnosti související
s místním poplatkem ze psů.Upravuje zejména ohlašovací povinnost,výši
poplatku,splatnost,způsob výběru poplatku a osvobození od poplatku.
Článek 2
Poplatník
Poplatek ze psů je povinna platit fyzická osoba s trvalým pobytem na území
obce Jedlová nebo právnická osoba se sídlem na území Obce Jedlová,která je
držitelem psa staršího 3 měsíců.
Článek 3
Správce poplatku
1. správcem poplatku je Obec Jedlová.
2. Obec Jedlová vykonává správu poplatku v přenesené působnosti.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik,změnu nebo zánik
poplatkové povinnosti a prokázat rozhodné skutečnosti do 15.dnů ode dne,kdy
taková skutečnost nastala.
2.Ohlašovací povinnost lze splnit písemně či ústně do protokolu.
3.V ohlášení je poplatník povinen uvést tyto údaje:
a)své jméno, příjmení a trvalý pobyt,

b)adresu skutečného pobytu,není-li shodná s trvalým pobytem
c)údaje potřebné pro stanovení výše poplatku,případně osvobození od poplatku
4.Po splnění ohlašovací povinnosti bude držiteli psa vydána pro případné
prokázání splnění ohlašovací povinnosti platná evidenční známka na psa.
Článek 5.
Sazba poplatku
Poplatek za psa téhož majitele činí za kalendářní rok :
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

150,-Kč
150,-Kč

Článek 6.
Osvobození od poplatku
1. Po prokázání rozhodných skutečností jsou od poplatku zcela osvobozeni
osoby:
a) o nichž to stanoví zákon 1)
b) osoby,které jsou členy Mysliveckého sdružení Jedlová a vlastní lovecky
upotřebitelného psa.
2.Osvobození od poplatku zaniká,zanikne-li důvod osvobození
Článek 7
Splatnost poplatku
1.Poplatek ve výši do 1 000,-Kč (včetně) ročně je splatný nejpozději do
30.dubna kalendářního roku .
2.Poplatek ve výši 1 001,-Kč a více ročně je možno splatit ve dvou stejných
částech , a to do 30.dubna a 30.září kalendářního roku.
3.Vznikla-li poplatková povinnost během roku až po datu splatnosti dle
předchozích odstavců,je poplatek (jeho část) splatný do jednoho měsíce po
jejím vzniku
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/94 o místním
poplatku ze psů ze dne 1.7.1994.

Článek 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 26.9.2007

Ing.Sauer Miloslav
Místostarosta

Horníček Radomil
starosta

Vyhláška byla schválena ZO:26.9.2007
Vyvěšeno na úřední desce dne:27.9.2007
Sejmuto z úřední desky dne:12.10..2007

1) § 2 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění zákona č. 229/2003 Sb.
2)
ust. §2 odst.2 zák.č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění zákona č.229/2003 Sb.,procesně právní úprava pak
zejména v § 11,12 a 16 zákona o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003 Sb.(§ 11 platební výměr,sankce zvýšení
poplatků nebo jejich části až na trojnásobek,§12 prekluze,§16 prominutí poplatku nebo jeho části.).
Pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak,platí o řízení ve věcech poplatků zvláštní předpisy,tj.)dle poznámky
pod čarou v zákoně o místních poplatcích) zákon č. 133/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
(např.§ 37 odst.1 pokuty,§ 37 a odst.1 blokové řízení,§ 59 způsob placení poplatků…)

Obec Jedlová

2/2007

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Jedlová se na svém zasedání dne
usnesením číslo
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb.o
místních poplatcích,ve znění zákona č. 320/2002 Sb., v souladu s § 10 písm.d)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002
Sb., a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek I.
1.poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství,kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování
služeb,umístění prodejních nebo reklamních zařízení,cirkusů,lunaparků a jiných
obdobných atrakcí,umístěných skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní
a sportovní akce a potřeby filmových televizních děl.
Článek ll.
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím v Obci Jedlová podle této vyhlášky jsou všechny
silnice,ulice,místní komunikace,chodníky,tržiště,veřejná zeleň,parky a další
prostory přístupné každému bez omezení.
Článek III.
Poplatník
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické
osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.Užívá-li
tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů,odpovídají za zaplacení
celého poplatku společně a nerozdílně.Správce poplatku může uložit zaplacení
poplatku kterémukoliv z nich.
Článek IV.
Ohlašovací povinnost

1.Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou
dobu,místo a výměru užívání veřejného prostranství. 2.Po ukončení užívání
veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci
poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 nejpozději v den ukončení užívání
a nahlásit rozsah záboru v m2.
3.Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení,jméno nebo název právnické osoby,bydliště nebo sídlo,RČ nebo IČO.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu,která je podnikatelským
subjektem,uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
Článek V.
Sazby poplatků
1. za použití veřejného prostranství k umístění stánků,pultů,kiosku k prodejním
účelům,včetně manipulačního prostoru,skládek zboží,vystaveného zboží:
10,-Kč/m2/den
2.za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení :
2,-Kč/m2/den
3.za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků,cirkusů:
5,-Kč/m2/den
4.za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu:
2,-Kč/m2/den
5.za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce:
5,-Kč/m2/den
Možnost dohody se správcem poplatku o bezplatném použití.
Článek VI.
Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
a)Uživatelé tohoto prostranství,kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely.
b)invalidní osoby,kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství.
1.poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného
prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
2.poplatník je povinen sdělit své jméno a příjmení nebo název právnické
osoby,bydliště nebo sídlo,RČ,IČO.Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu,která je podnikatelským subjektem,uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů,na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Článek VII.

Splatnost poplatku
1.při placení v hotovosti( správce poplatku určí, v kterých případech to
bude,např.na pouti) je poplatek splatný ihned.U jednorázového užití veřejného
prostranství je poplatek splatný předem počátkem užívání.
2. v ostatních případech je splatný do 15.dnů ode dne doručení rozhodnutí
vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny(odvedeny) včas nebo ve správné
výši,vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může
zvýšit včas nezaplacené ( neodvedené)poplatky až
na
trojnásobek.Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Ust.§11 zák.č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších
předpisů.
2. Tomu,kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou,zvláštním daňovým
zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité
povahy,může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení §37
zák.337/1992Sb.,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.
Článek IX.
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 2/94 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 1.7.1994
Článek X.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem

Ing.Sauer Miloslav
Místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

Horníček Radomil
starosta

